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 (5)أحمد عامر خميفة
 ت والبحوث البيئة، جامعة عين شمسمعيد الدراسا( 7كمية التجارة، جامعة عين شمس  (0
 ( وزارة الكيرباء الطاقة 5وزارة التعاون الدولي ( 4( وزارة الخارجية 3
 

 المستخلص
ييدف البحث إلى محاولة تقديم مفيوم اإلدارة لمنظومة األعمال المتعمقة باأللغام لحد من 

 يا.عنيا مع تقديم الحمول لمتصدي لاألضرار والخسائر البيئية الناتجة 
( مبحوث مقسمة إلى ثبلث من مجتمع الدراسة عبارة  004تكونت عينة الدراسة من ) 

مفردة من  51من مجمس العمد والمشايخ والحكماء ومفردة من القيادات الطبيعية  05عن 
مفردة  49عينة القيادات التنفيذية الممثمة في قيادات القطاعات الخدمة من الييكل الحكومي و

من منظمات المجتمع المدني ممثمة في أطراف المشكمة من الناجين من األلغام من خبلل 
 الجمعيات األىمية بمنطقة الدراسة 

ة عمى المسح االجتماعي بالعينة حيث يعتبر المسح االجتماعي واعتمدت الدراس
 المستخدم من المناىج المناسبة لمدراسة الوصفية التحميمية 

وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا وجود تأثير وعبلقة ارتباط بين كفاءة اإلدارة 
ثبوت صحة الفرض لمنظومة األعمال المتعمقة باأللغام والحد من األضرار البيئية ومن ثم 

وجود تأثير سمبي لؤللغام ومخمفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عمى البيئة 
 .اوية وعمى الكائن الحي بشكل كاملالصحر 

تطوير المشروع المصري لمكافحة األلغام ليصبح و  تحديث وتوصى الدراسة بضرورة
العناصر الرئيسية  مسئوال عن إدارة م في مصر، ليكونمركز وطني لؤلعمال المتعمقة باأللغا

لتطيير وبرامج مساعدة أألعمال المتعمقة باأللغام والتي تشمل عمميات اإلزالة والؤلنشطة وكافة 
سر الضحايا وبرامج وتعميم مخاطر األلغام ووضع السياسات والمعايير الخاصة أالمصابين و 

لتشريعات والقوانين التي تنظم كافة بالعناصر ومراجعة االتفاقيات والمعاىدات الدولية وسن ا
العناصر من خبلل مراكز فرعية بالمحافظات المموثة باأللغام والذخائر غير المنفجرة 

 والمتفجرات الناتجة عن الحروب في كل ربوع مصر.  
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 المقدمة
تشكل األلغام والمخمفات الخطرة من الذخائر واألجسام الغير منفجرة والقابمة لبلنفجار 

) األمانة التنفيذية الناتجة من العمميات العسكرية في المناطق التي شيدت الصراعات وغيرىا  
حتى وصل بيا األمر أنيا أصبحت من أىم  ،( 7101إلزالة األلغام ،وزارة التعاون الدولي 

الكائن الحي الموجود في مناطق و  . بلاإلنسان أمام تعزيز وحماية حقوقالمشكبلت التي تقف 
انتياكا صارخًا  ىذه األجسام الخطرة ويعتبر وجود، سطح كوكب األرضالصراعات عمى 

 ،ل األلغام وتنمية الساحل الشماليلحقوق اإلنسان )ورقة عمل مقدمة لممؤتمر العالمي حو 
حيث التأثير ، (، عمى المستوي الفردي والجماعي7115المجمس القومي لحقوق اإلنسان 

ع بالحقوق األساسية التي كفمتيا المواثيق والمعاىدات السمبي الذي يؤدي إلى الحرمان من التمت
واالتفاقيات الدولية كالحق في الحياة اآلمنة والحق في سبلمة الجسد والحق في البيئة النظيفة  

دة الدولة عمي (، وكذلك الحق في سيا7107والحق في التنمية )القانون الدولي اإلنساني 
جسام الخطرة  دون االستفادة منيا خاصة في الدول التي والتي حالت ىذه األ مواردىا ومقدراتيا

 زرعت األلغام في أراضييا رغما عنيا.
 

 مشكلة البحث
) محافظة مطروح ( بجميورية مصر العربية النياية المأساوية  شيدت الصحراء الغربية

وىى من اعقد واخطر اإلشكاليات التي  0943و 0940لمحرب العالمية الثانية بين عامي 
) تقرير بعثة األمم االقتصادية واالجتماعية والبيئية  ر التأثيرات السمبية في المجاالتتؤث

حيث بدأت مشكمة األلغام في منطقة الصحراء الغربية منذ  ،( 7111المتحدة إلى مصر عام 
ور أثناء الحرب العمميات الحربية التي دارت عمى نطاق واسع بين دول الحمفاء ودول المح

، حيث قامت القوات البريطانية من ناحية والقوات األلمانية وااليطالية من ناحية انيةالعالمية الث
أخرى بزراعة مناطق واسعة بكثافة شديدة باأللغام تعويضا عن نقص الحواجز الطبيعية 

مميون لغم  77بالصحراء الغربية وتشير التقديرات إلى أن الطرفين قاما بزرع ما يقرب من 
ر خبلل تمك الفترة وبعد جيود القوات المسمحة المصرية خبلل عمميات وجسم قابل لبلنفجا
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اإلزالة منذ انتياء الحرب إلى أن أصبح أجمالي األلغام واألجسام القابمة لبلنفجار ما يقرب من 
)المجنة القومية لئلشراف جسم وذخائر قابمة لبلنفجار قنابل طائرات ويدوية وقذائف  مميون 06

مخمفات وذخائر أسمحة ثقيمة وخفيفة من ( 7115رئاسة مجمس الوزراء عمى إزالة األلغام 
 . الحرب العالمية الثانية

 
 البحث تساؤالت

إدارة األعمال المتعمقة تدور الدراسة حول السؤال الرئيسي وىو مدى كفاءة وفاعمية 
فرع من السؤال مصر، ويت ا في الحد من األضرار البيئية فيفي مكافحة األلغام  ودورى باأللغام

 :لرئيسي عدة أسئمةا
 ؟لغام والذخائر القابمة لبلنفجارما مدى تفيم إشكالية األ -0
 ؟ ن مخمفات الحرب العالمية الثانيةما األضرار والخسائر البيئية الناتجة ع -7
 ما مدى أىمية  دور اإلدارة  لمحد من األضرار والخسائر البيئية الناتجة عنيا؟ -3
 األلغام ؟ في معالجة  مشكمة لجيود الرسميةوا كومةما مدى فاعمية إدارة الح -4
 األلغام ؟  نظمات المجتمع المدني في معالجةما مدى فاعمية  دور م -5

 
 أهداف البحث  

وكيفية ظومة األعمال المتعمقة باأللغام دور اإلدارة وكفاءتيا في من ييدف البحث إلى األتي:
الحد من األضرار والخسائر الناتجة عن األلغام ومخمفات الحروب في جميورية مصر العربية 

 مصر 
 

 فروض البحث
وجود تأثير سمبي لممتفجرات من مخمفات الحرب العالمية الثانية من األلغام والذخائر 

وعمى الكائن الحي الذخائر المتروكة  بالصحراء الغربية عمى البيئة الصحراوية و  غير المنفجرة
 بشكل عام.
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 أهمية البحث
استمرار تأثير األلغام ومخمفات الحرب العالمية الثانية في صحراء مصر الغربية عمى 

حرمان و  البيئة بشكل كبير مع زيادة معدل الخسائر البشرية سواء في الوفيات أو اإلصابة
انتياء الحرب العالمية الثانية من  75االستثمار منذ ما يزيد عن و  الشعب المصري من التنمية

 لمساحات شاسعة .
الحاجة الممحة لتنمية واستثمار المناطق المضارة باأللغام بالصحراء الغربية  والتي سوف  

 تساىم وبشكل كبير في ارتفاع مستوى االقتصاد المصري 
 

 منهج البحث
 ليا من خبلل األتي:التي تصدى  أعتمد الباحث في خطتو اإلستراتيجية بشكل عام والمعالجات

عن طريق األبحاث والكتب والدوريات والدراسات السابقة : استخدام المنهج االستقرائي
 واإلحصاءات العربية واألجنبية التي تمت في مجال مكافحة األلغام في مصر والعالم العربي
 والمنظمات الدولية العاممة في ىذا المجال، وذلك من اجل خدمة أىداف البحث وتوضيح

 العبلقات والمفاىيم ذات الصمة.
بيدف تحميل البيانات المتوافرة حول مشكمة البحث من اجل : استخدام المنهج التحميمي

 الوقوف عمى العبلقات بين متغيرات الدراسة  
 

 مصطلحات البحث
 :عمال المتعمقة  باأللغاممفاىيم متعمقة بعمم إدارة  األ

:  National Mine action Authorityباأللغامالسمطة الوطنية لألعمال المتعمقة 

وعبارة عن ، وىو مركز رئيسي وطني معنى بكافة األنشطة المتعمقة بمكافحة األلغام في البمد
الدائرة أو المنظمة أو المؤسسة الحكومية في كل بمد من البمدان المتضررة من مخاطر األلغام 

دارة وتنسيق كافة األنشطة ومخمفات الحروب وتكون معنية بتقنين األعمال الم تعمقة باأللغام وا 
،ويتكفل المركز الوطني لؤلعمال المتعمقة باأللغام  ألعمال المتعمقة بمكافحة األلغامالمرتبطة با
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يقوم  بميام الييئة الوطنية لؤلعمال و  بالمسؤولية عن التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتعبئة الموارد
 نيا  في البمد المتضرر باأللغام أو مخمفات الحروب . المتعمقة باأللغام أو بالنيابة ع

ىو عبارة عن مركز تنسيق : Mine action centerمركز األعمال المتعمقة باأللغام 
األعمال المتعمقة باأللغام،  أو منظمة  تعمل نيابة عن الييئة الوطنية لمكافحة األلغام حيث ما 

والتنسيق واألشراف وتنفيذ المشاريع وتتكفل عادة ىي المسئولة عن التخطيط ، كانت موجودة
بتنظيم دورات تدريبية في مجال تعميم مخاطر األلغام وتقود عمميات استكشافية عن المناطق 
المموثة ،وتجميع البيانات والمعمومات والمعطيات حول المجتمعات المموثة باأللغام وتحفظيا 

كاالت الخارجية في مجال إزالة األلغام في المركز وتنسق بين المخططات المحمية وأنشطة الو 
ويؤدى المكتب دور المكتب  التشغيمي لمسمطة الوطنية أو المركز الوطني الرئيسي  لؤلعمال 

 .المتعمقة باأللغام التابع لمدولة
وفقا لتعريف األمم المتحدة والوارد في : Mine action األعمال المتعمقة باأللغام

فإن األعمال المتعمقة باأللغام تشير إلي "األنشطة ، متعمقة باأللغامالمعايير الدولية لؤلعمال ال
التي تيدف إلى تقميل االنعكاسات االجتماعية، االقتصادية والبيئة الناجمة عن األلغام والقذائف 

 المنفجرة )  دليل مركز جنيف الدولي إلزالة األلغام من اجل اإلنسانية(غير 
 

 حدود البحث
مدى كفاءة  إدارة منظومة األعمال المتعمقة بمكافحة األلغام في  اقتصرت الدراسة عمى

الصحراء الغربية بمحافظة مطروح والتي تمثل الجانب األكبر من التموث من األلغام والذخائر 
حتى  7111مخمفات الحرب العالمية الثانية في لمصر خبلل الفترة من عام و  غير المنفجرة

7107 . 
 

 أدوات البحث
الطرق آالتية لجمع البيانات والمعمومات من مجتمع العينة ومن  احثونيستخدم الب

 العينات المستيدفة باالتي:



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 292 7107 ديسمبر، الثالثالجزء  األربعونالمجمد 

األمانة التنفيذية إلزالة األلغام إلى فريق اإلزالة التابع  زيارات مختمفة بالتنسيق مع مشروع (0
لمقوات المسمحة خبلل تفقد وزيرة التعاون الدولي ووفد من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
واالتحاد األوربي خبلل تفقد عمميات التطيير واإلزالة  لمتعرف عمى ما ىو جديد في 

 م ومخمفات الحرب األنشطة المتعمقة بعمميات تطيير األلغا
إزالة أعضاء المجنة القومية لئلشراف عمى مقاببلت مع مسئولين من القوات المسمحة و  (7

األلغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وكذلك أعضاء األمانة التنفيذية إلزالة األلغام 
يدف والعديد من ألقاءات مع ممثمين لمبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي واالتحاد األوربي ب

 يع أداة الدراسة ) االستبيان(.تجم
زيارات متعددة  لمجتمع الدراسة شخصيا والتقى بالقيادات الطبيعية لمقبائل والعشائر البدوية  (3

القاطنة في ربوع الصحراء حيث المناطق المموثة باأللغام  في مركز السموم وسيدي برانى 
حيث قام باإلجراءات المتبعة ، والنجيمة وسيوه ومرسى مطروح والضبعة والعممين والحمام

عية استجابتيم ألداة وفقا لمعادات والتقاليد باالجتماع مع عينة الدراسة لمتأكد من موضو 
) االستبيان( وذلك من خبلل مجمس العمد والمشايخ والعواقل والحكماء والمنوط ليم  الدراسة

والسياسي وفقا  ياإلنسانالمساىمة في دعم وحل اإلشكاليات ذات الطباع االجتماعي و 
في استكمال لمعادات والتقاليد في مناسبات تجمعيم استخدم الباحث طريقة ) كرة الثمج ( 

 ) االستبيان ( . تجميع أداة الدراسة
 تحميل استمارات االستبيان واستنباط النتائج. (4
 وضع إطار مقترح ألثر كفاءة أإلدارة  اإلدارة لمنظومة األعمال المتعمقة  باأللغام . (5

 

 الدراسات السابقة
بعنوان :" المسؤولية الدولية عن زراعة  (2131)دراسة إيناس مصطفى محمود -3

  نسانيإلاأللغام في ضوء القانون ا
عرض لممشكمة من الناحية  القانونية البحتة تتمثل في مدى أمكانية المطالبة الدولية 

صر أبان عمى ارض م لمصر لمدول التي زرعت األلغام في أراضى الغير خاصة التي تحاربت
 .الحرب العالمية الثانية
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توصمت إلى ضرورة توحيد الجيود في مواجية األلغام من خبلل إعادة النظر في القانون 
الدولي العام وحماية اإلنسان وسيادة الدولة عمى أراضييا فضبل عمى إعادة النظر في 

 افة الدولة عمى ىذا الكوكباالتفاقيات والمعاىدات ذات الصمة حتى تشمل عدالة اجتماعية لك
: المشكالت االجتماعية بعنوان (2134دراسة خالد عوض عبد الحميد)  -2

 والفيزيقية المرتبطة بألغام العممين ودور الجهود الرسمية وغير الرسمية في مواجهتها 
إلى محاولة تقديم فيم سوسيولوجي لآلثار السمبية لمشكمة األلغام من الناحية ىدفت الدراسة 

االجتماعية وتقديم الحمول لمتغمب عمييا ومكافحتيا . حيث كان مركز العممين وىو احد مراكز 
محافظة مطروح الثمانية محل الدراسة تطرق الباحث أيضا  إلى عرض اآلثار السمبية لمشكمة 

، وأسفرت الدراسة الميدانية وعمى ضوء اإلشكاليات عالجتيااأللغام من الناحية الفيزيقية وطرق م
التي تمت مناقشتيا إلى عدة توصيات أىميا توصيات خاصة بالقطاع الحكومي الرسمي في 

وتفعيل دور الوزارات ذات الصمة مثل ييتم بالشئون المتعمقة باأللغام إنشاء برنامج وطني 
 الصحة والشئون االجتماعية والزراعة والدفاع واإلعبلم في دعم أنشطة مكافحة األلغام .

لقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تفعيل دورىم في برامج وتوصيات خاصة با
 .ية ودعم وتأىيل المصابين وأسرىمالتوع

: األلغام األرضية بعنوان( 2133الرحمن عبد المطيف )دراسة عثمان عبد  -1
 والمسؤولية الدولية بين القانون الدولي العام والشريعة اإلسالمية  دراسة مقارنة 

محالة تقديم فيم لممسئولية الدولية من خبلل مقارنة بين القوانين ىدفت الدراسة إلى 
 ام خالدة لتحقيق مصالح اإلنسانية،والوثائق الدولية وأحكام الشريعة اإلسبلمية التي جاءت بأحك

فان قضية األلغام تستمد أىميتيا من المفيوم اإلسبلمي من أحكام الشريعة اإلسبلمية التي 
 ل ومبلئمة ما ينفع اإلنسانية تتسم بالتوازن واالعتدا

وتوصمت الدراسة إلى ضرورة مساءلة الدول عن أعماليا طبقا لمقواعد القانونية ومبادئ 
ر القانون الدولي وعن مسؤوليتيا في زراعة األلغام في أراضى الغير ومن ثم مطالبة مص

صبلح الضرر  .بالحق في التعويض وا 
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أن كل :يمي ما يتضح السابقة لمدراسات الباحث باستعراض :السابقة الدراسات عمي تعقيب
ىذه الدراسات تتحدث عن محاولة إيجاد حمول إلشكاليات متعمقة  باآلثار السمبية ومعاناة 

الشعوب من المنظور القانوني ومدى  تحمل الدول المسؤولية لحماية شعوبيا عمى أراضييا 
ة خاصة الدول في ظل تزايد اإلشكالي وىذا مع  زيادة  تحمل األعباء اإلدارية والمالية  عمى

 .بعد ثورات الربيع العربي
 :السابقة الدراسات من االستفادة مدي
 حيث عنوانيا ثم ومن البحثية لممشكمة الدقيق االختيار عمي الباحث ساعدت الدراسات ىذه (0

جانب كفاءة إدارة األعمال المتعمقة باأللغام لمحد من  من الموضوع الباحث يتناول سوف
 .عممو حدود في قبل من الموضوع ىذا دراسة أي تتناول لم حيث األضرار البيئية

بدراستو وتحديد المنيج  الخاصة الفروض صياغة في الدراسات ىذه من الباحث استفاد (7
لمدراسة واألدوات المبلئمة ليا وأساليب المعالجة اإلحصائية وأىم النتائج لمقارنتيا بنتائج 

 .عمى توضيحيا وتفسيرىا البحث الحالي مما يساعد
 

 اإلطار النظري لمنظومة اإلدارة

يرتبط مفيوم المنظومة بطريقة التفكير لتناول أي مجموعة من المركبات : مفهوم المنظومة
المرتبطة معا ومنيا المؤسسات والتنظيمات اإلدارية مع المشاكل المتعمقة بيا بصورة شاممة، 

دوات والوسائل التي تساعد عمى حل ىذه المشاكل. وىو يضم أيضًا مجموعة من التقنيات واأل
ومن المتعارف عميو أننا ال نستطيع حل أي مشكمة دون التعرف عمى مكوناتيا وأعراضيا ثم 

)منتدى البحوث  لياتحديد األسباب التي أدت إلى ظيورىا قبل توصيف طرق الحل 
 .(الجامعية

 تعتبر اإلدارة عممية تحقيق األىداف المرسومة باستغبلل الموارد المتوفرة : مفهوم اإلدارة
كما تعتبر أيًضا عممية تخطيط وتنظيم وتنسيق ، المتاحة، وفق منيج ُمحّدد وضمن بيئة معينةو 

وتوجيو ورقابة عمى الموارد المادية والبشرية بغية الوصول إلى أفضل النتائج بأقصر الطرق 
ادية . وتعتبر اإلدارة من أىم األنشطة  في أي منظمة أو مؤسسة في وأقل التكاليف الم
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المجتمع، عمى أساس اختبلف مراحمو، تطوره، وذلك لما لئلدارة من تأثير عمي حياة 
المجتمعات الرتباطيا بالشؤون االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية والبيئية . وألن اإلدارة ىي 

ادية وتوظيفيا لكي نشبع بيا حاجات الفرد والجماعة في التي تقوم بجمع الموارد االقتص
المجتمع. فباإلدارة يصنع التقدم االجتماعي، وعمييا تعتمد الدول في تحقيق التقدم والرخاء 

)منتدى  لمواطنييا، واإلدارة الناجحة ىي األساس في نجاح المنظمة وتفوقيا عمى منافسييا
 . البحوث الجامعية (

 :أنواع اإلدارة
تعتبر اإلدارة العامة  كونيا تعمل في ظروف احتكارية تؤدي خدمات عامة  :اإلدارة العامة

نما الخدمة من اجل الصالح العام فيي واجب، تمتزم قاعدة مساواة  ليس ىدفيا الربح وا 
المواطنين أمام الخدمة دون تمييز، كما أن ىذه اإلدارة تعتبر ذات مسؤولية عامة وضخمة 

 كبير من الموظفين. يشارك فييا  عدد
تعرف بأنيا  تتميز بروح المنافسة الحادة كما أن ىدفيا األسمى ىو تحقيق  :إدارة األعمال

أقصى ربح ممكن عن طريق إدارة المشروعات الخاصة وىي عادة أصغر من اإلدارات العامة، 
 وفييا عدد محدود وقميل من الموظفين .

مكافحة األلغام بما تحمل من ىي جزء ال يتجزأ من عممية  :ألعمال المتعمقة باأللغامإدارة ا
وىى تشير إلى عممية تحديد متطمبات اإلدارة بشكل مستمر في جميع المراحل جمع  ،معان

وتحميل البيانات والمعمومات في الوقت المناسب لمجيات المعنية باألعمال المتعمقة باأللغام 
باإلعمال المتعمقة باأللغام مثل المانحين ،وىذا يتضمن الدعم لممنظمات غير المعنية 

والسياسيين والموظفين ورجال القانون والباحثين والجيات الفاعمة في أنشطة التنمية ،إدارة 
المعمومات الفاعمة تضمن لممدراء والجيات المعنية باإلعمال المتعمقة باأللغام الوصول إلى 

تطمب التعاون الوثيق بين جميع األطراف أفضل السياسات ومن ثم في اتخاذ القرارات ،وىذا ي
المشاركة في إدارة األعمال المتعمقة باأللغام حتى تكون فعالة وسيمة وعممية في مجال مكافحة 

دارة الجودة لذا تم استحداث عدد من المعايير ، األلغام وىى عممية تسمح بالرقابة والتقييم وا 
مع توفير مبادئ توجييية عامة إلدارة  IMAS الدولية في أنشطة األعمال المتعمقة باأللغام
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األعمال في مجال مكافحة األلغام ،وىذه الوثيقة تساعد السمطات الوطنية في الدول المتضررة 
باأللغام في تطوير وتطبيق سياسة إدارة األعمال وكذا اإلجراءات التشغيمية الموحدة في 

ة األلغام من اجل اإلنسانية ل) دليل مركز جينيف الدولي إلزامشروعات مكافحة األلغام 
7101). 

مميات حفظ السبلم وىى القسم التابع إلدارة ع دائرة األمم المتحدة لألعمال المتعمقة باأللغام:
، وىي تمّثل النقطة المركزية لؤلعمال المتعمقة باأللغام في منظومة األمم باالمم المتحدة

استجابة فّعالة واستباقي ومنّسقة من جانب المتحدة. وىذه الدائرة مسئولة عن ضمان تحقق 
األمم المتحدة بالنسبة لؤللغام األرضية ومخمفات الحرب القابمة لبلنفجار من خبلل التعاون مع 

كيانًا.  03إدارات ووكاالت وصناديق وبرامج من الكيانات األخرى التابعة لؤلمم المتحدة عددىا 
ى دائرة األمم المتحدة لؤلعمال المتعمقة وفي ظروف حفظ السبلم والظروف الطارئة تتول

دارة مراكز تنسيق لؤلعمال المتعمقة باأللغام في البمدان المتأثرة باأللغام،  باأللغام إنشاء وا 
دارة العمميات، وتعبئة الموارد، وتحديد األولويات بالنسبة لؤلعمال المتعمقة   كما تقوم بتخطيط وا 

  ة شؤون اإلعبلم، األمم المتحدة(عمل فييا ) إدار باأللغام في البمدان والمناطق التي ت
 

 وصف أداة الدراسة وكيفية تقييمها
استخدم الباحث االستبانة كأداة لمدراسة في جمع البيانات والمعمومات ووجيت إلى عينة 

 وقد اشتممت عمى األتي: البحث 
النوع  السن، ، ىو عبارة عن السمات الشخصية عن المستجيب )االسم القسم األول: -0

"ذكر/أنثي"، المؤىل نوعية التعميم الجامعي "حكومي/خاص"،محل اإلقامة ونوعية اإلقامة " 
 مصدر الدخل الشيري(، جية  العمل، حضر / بدو

وىو عبارة مجموعة من التساؤالت التي تحقق فروض الدراسة ويتكون  القسم الثاني: -7
 يمي: ( فقرة موزعة عمى أكثر من مقياس وكما36االستبيان من )

 ( فقرات .01المقياس األول: عن مدى تفيم مشكمة األلغام والوعي بيا ويتكون من ) 
  المقياس الثاني: عن مقياس إدارة األعمال المتعمقة باأللغام من خبلل مشروع األمانة

 ( فقرات .8التنفيذية إلزالة األلغام التابع لوزارة التعاون ويتكون من )
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 ( فقرات9خسائر ويتكون من ): األضرار والالمقياس الثالث 
 ( فقرات9: األضرار البيئية الناتجة عن مخمفات الحرب العالمية )المقياس الرابع 

( لبلستجابة "نادرا"و الدرجة 7الدرجة )و  ( لبلستجابة "نعم"،0وقد اختار الباحث الدرجة )
المكتوبة بصيغة لمفقرات ىذا بالنسبة ( لبلستجابة بأخرى.)4"ال"والدرجة )( لبلستجابة 3)

 .ايجابية(
 :إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
 )أوال: قياس االعتمادية )الثبات والصدق لبلستبيان 
 :ثبات االستقصاء لعينة الطمبة 
 ( لمتحقق من ثبات االستقصاء استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخCranach Alpha ،)

 باستخدام ىذه المعادلة.ويوضح الجدول التالي معامبلت الثبات الناتجة 
 ثبات العبارات ألبعاد المقياس  :(3)جدول رقم

 معامل ثبات ألفا عدد العبارات أبعاد االستقصاء
 1.716 01 مدى تفيم مشكمة األلغام والوعي بيا
 1.748 8 مقياس إدارة األعمال المتعمقة باأللغام

 1.773 9 األضرار والخسائر
 1.848 9 األضرار البيئية

   يتضح من الجدول السابق أن قيم معامبلت الثبات ألبعاد المقياس قيم مرتفعة حيث كانت
(، وكانت قيمة ألفا إلجمالي 1.748،1.8481.773، 1.716قيم معامل الثبات )

(، وتشير ىذه القيم من معامبلت الثبات إلى صبلحية االستقصاء 1.848االستقصاء )
مكانية االعتماد عمى نتائ  جو والوثوق بو.لمتطبيق وا 

 :قام الباحث بحساب صدق االتساق الداخمي ومعامل  صدق االتساق الداخمي
 :ياالرتباط المصحح لكل محور بإجمالي االستقصاء لحساب الصدق كاآلت
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  ثبات العبارات ألبعاد المقياس :(2)جدول رقم
 معامل الصدق أبعاد االستقصاء

 )**(1.806 ارتباط بيرسون معامل مدى تفيم مشكمة األلغام والوعي بيا
 1.110 الداللة المعنوية

 )**(1.875 معامل ارتباط بيرسون مقياس إدارة األعمال المتعمقة باأللغام
 1.110 الداللة المعنوية

 )**(1.463 معامل ارتباط بيرسون األضرار والخسائر
 1.113 الداللة المعنوية

 )**(1.833 معامل ارتباط بيرسون األضرار البيئية
 1.110 الداللة المعنوية

 

  من الجدول السابق لصدق االتساق الداخمي السابق ألبعاد المقياس نجد أن قيم معامل
( مما يؤكد عمى 1.110االرتباط دالة إحصائيًا، حيث بمغت الداللة المعنوية أقل من )

 - 1.806بيرسون )صدق االتساق الداخمي ألبعاد االستقصاء وبمغت قيم معامل االرتباط 
 ( عمى التوالي، وىي قيم تؤكد عمى صدق االستقصاء.1463-1.833.-1.875

 ( مفردة من ثبلث عينات 004ة من )اقتصرت الدراسة عمى عينة مكون: وصف العينة
متمثمة في: ) العينة األولى القيادات الطبيعية لممجتمع من خبلل مجمس  من المجتمع

القيادات التنفيذية مطروح والعينة الثانية تتمثل في فظة العمد والمشايخ والحكماء لمحا
لوكبلء وزارة ومديرين تنفيذيين بقطاعات المحافظة المختمفة والعينة  الثالثة والتي تتمثل في 

 .ل مكافحة األلغام بمحافظة مطروح (عدد من الجمعيات األىمية العاممة في مجا
  المجتمع  القتناع الباحث أنيا ممثمة تمثلاقتصرت الدراسة عمى العينات المذكورة سمفًا

بكافة مراكزه  وشرائحو واألكثر احتكاكا بالمجتمعات المموثة باأللغام ومخمفات الحرب 
العالمية الثانية  واألكثر متابعة لمشروع األمانة التنفيذية إلزالة األلغام وتنمية الساحل 

 .الجاري 7107حتى  7111الفترة من الشمالي الغربي التابع لوزارة التعاون الدولي خبلل 
  7107حتى أغسطس  7105تم تطبيق ىذه الدراسة خبلل فترة زمنية من فبراير. 
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 النتائج
الميدانية لـ "كفاءة اإلدارة لمنظومة األعمال المتعمقة باأللغام لمحد من  وكانت نتائج الدراسة 

 األضرار البيئية " في ضوء الفرض األساسي:
سمبي لؤللغام والذخائر غير المنفجرة والمتروكة من مخمفات الحرب العالمية وجود تأثير 

 الثانية بالصحراء الغربية عمى البيئة الصحراوية وعمى الكائن الحي بشكل كامل.
تم تفريغ البيانات عن طريق البرنامج اإلحصائي المعروف برنامج  التحميل اإلحصائي:

وتم  Statistical Package For Social Sciencesالحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
 .SPSS Vالتحميل اإلحصائي باستخدام الحاسب اآللي من خبلل برنامج الحزم اإلحصائية 

 خطوة تمييدية لتبويب البيانات، ومن خبللو تم: –تفريغ البيانات –، وتعد ىذه الخطوة 20
صورة جداول )المتوسط اإلحصاءات الوصفية لمبيانات من خبلل جدولة البيانات في  -0

 الحسابي واالنحراف المعياري( لمتغيرات الدراسة.
تحميل االنحدار البسيط واالنحدار المتعدد  لدراسة تأثير األلغام والذخائر غير المنفجرة  -7

والمتروكة من مخمفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عمى البيئة الصحراوية 
 ل.وعمى الكائن الحي بشكل كام

 وصف البيانات الديموجرافيه لالستقصاء:
 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع )الجنس( :(3)جدول

 األنثى الذكر المتغيرات
 النسبة العدد النسبة العدد

 41.4 46 59.6 68 النوع )الجنس(
 ( مفردة68من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبًعا لمنوع كانت موزعة كالتالي )  بنسبة

 %( لئلناث.41.4( مفردة بنسبة )46%( لمذكور و)59.6)
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 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤىل العممي(: 2)جدول

 المتغيرات
مؤهل  إعدادي لم يجيب

 متوسط
مؤهل فوق 

 دراسات عميا مؤهل جامعي متوسط

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

المؤىل 
 7 8 44.7 50 4.4 5 8.8 01 0.8 7 33.3 38 الدراسي

 

( 50من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبًعا لممؤىل العممي كانت موزعة كالتالي)
( مفردة 01%( من ذوي )المؤىل الجامعي( وىي النسبة األعمى، ثم )44.7مفردات بنسبة )

%( من 7( مفردات بنسبة )8)مؤىل متوسط(، و) %( من الحاصمين عمى8.8بنسبة )
 الحاصمين عمى )دراسات عميا(.

 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير محل اإلقامة(: 1)جدول

 بدو حضر المتغيرات
 النسبة العدد النسبة العدد

 54.4 67 45.6 57 محل اإلقامة
 

اإلقامة كانت موزعة كالتالي من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبًعا لمتغير محل 
( مفردة بنسبة 57%( من )البدو( وىي النسبة األعمى، ثم )54.4( مفردات بنسبة )67)
 %( من )الحضر(.45.6)

 توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغير نوع جية العمل(: 4)جدول

 المتغيرات
 قيادات طبيعية

منظمات مجتمع  قيادات تنفيذية مجمس المشايخ والحكماء
 مدني

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 43 49 43.9 51 03.7 05 جية العمل

 

( 51من الجدول السابق لتوزيع عينة الدراسة تبًعا لنوع جية العمل كانت موزعة كالتالي )
%( 43( مفردة بنسبة )49%( لمقيادات التنفيذية وىي النسبة األكبر، و)43.9مفردة بنسبة )

%( لقيادات طبيعية )مجمس المشايخ 03.7( مفردة بنسبة )05لمنظمات المجتمع المدني، و)
 والحكماء(. 
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وجود تأثير سمبي لؤللغام والذخائر غير  صحة الفروض: حميل االنحدار البسيط لمتحقق منت
المنفجرة والمتروكة من مخمفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عمى البيئة 

 الصحراوية وعمى الكائن الحي بشكل كامل
األلغام والوعي بيا عمى التحديد الختبار االنحدار البسيط لمدى تأثير مشكمة (: 5)جدول

 األضرار البيئية الناتجة عن األلغام ومخمفات الحروب

معامالت  المتغيرات
 االنحدار

قيمة 
 R المعنوية قيمة ت بيتا

معامل 
 التحديد 
R2 

قيمة 
 المعنوية ف

مشكمة األلغام 
 1.18 7.968 1.176 1.060 1.18 0.773 1.010 73.770 والوعي بيا

 

الســابق لتحميــل االنحــدار الخطــي البســيط نجــد أن قيمــة معامــل االرتبــاط يتضـح مــن الجــدول 
(R( ـــغ ـــين المتغيـــرين بم ـــد مســـتوى معنويـــة )1.060( ب ـــة إحصـــائًيا عن ( 1.15( وىـــي قيمـــة دال

( لبلنحـدار R2(، ومـن خـبلل نتـائج معامـل التحديـد )1.110وكانت مسـتوى المعنويـة لمعبلقـة )
ا عمــى األضــرار البيئيــة الناتجــة عــن األلغــام ومخمفــات نجــد أن ىنــاك مشــكمة األلغــام والــوعي بيــ

( 7.968االنحــدار باالعتمــاد عمــى قيمــة )ف( التــي بمغــت )%( وباختبــار 7.6الحــروب بنســبة )
 معنوية نموذج ( مما يؤكد عمى معنوية نموذج االنحدار.1.188بمستوى معنوية )

يوضـح وجـود عبلقـة بـين  ( والـذيBتم من خبلل النموذج اختبار معنوية معامـل االنحـدار )
مشــــكمة األلغــــام والــــوعي بيــــا عمــــى األضــــرار البيئيــــة الناتجــــة عــــن األلغــــام ومخمفــــات الحــــروب 

( ممـا يظيـر معنويـة 1.18( بمستوى معنويـة )0.773وباالعتماد عمى قيمة )ت( والتي بمغت )
 (. Bمعامل االنحدار )

البيئيـة الناتجـة عـن األلغـام ومخمفـات يوجد تأثير لمشكمة األلغـام والـوعي بيـا عمـى األضـرار 
 الحروب.
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التحديد الختبار االنحدار لمدى تأثير إدارة األعمال المتعمقة باأللغام في مشروع مكافحة (: 6)جدول
 األلغام المصري عمى األضرار البيئية الناتجة عن األلغام ومخمفات الحروب

معامالت  المتغيرات
 االنحدار

قيمة 
معامل  R المعنوية قيمة ت بيتا

 R2 التحديد 
قيمة 

 المعنوية ف
إدارة 

األعمال 
المتعمقة 
باأللغام 

مشروع  في
مكافحة 
األلغام 
 المصري

73.817 1.016 7.183 1.14 1.093 1.137 4.341 1.14 

 

يتضح من الجدول السابق لتحميل االنحدار الخطي البسيط نجد أن قيمة معامل االرتباط 
(R بين المتغيرين )( 1.15( وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )1.093بمغ )

( لبلنحدار R2(، ومن خبلل نتائج معامل التحديد )1.110وكانت مستوى المعنوية لمعبلقة )
نجد أن ىناك مشكمة األلغام والوعي بيا عمى األضرار البيئية الناتجة عن األلغام ومخمفات 

وية نموذج االنحدار باالعتماد عمى قيمة )ف( التي %( وباختبار معن3.7الحروب بنسبة )
 ( مما يؤكد عمى معنوية نموذج االنحدار.1.141( بمستوى معنوية )4.34بمغت )

( والذي يوضح وجود عبلقة Bتم من خبلل النموذج اختبار معنوية معامل االنحدار )
األلغام ومخمفات  بين إدارة مشكمة األلغام والوعي بيا عمى األضرار البيئية الناتجة عن

( مما 1.14( بمستوى معنوية )7.183الحروب وباالعتماد عمى قيمة )ت( والتي بمغت )
 (. Bيظير معنوية معامل االنحدار )

يوجد تأثير إلدارة مشكمة األلغام والوعي بيا عمى األضرار البيئية الناتجة عن األلغام 
 ومخمفات الحروب.

 
 
 



 

 وآخرون أسامة فريد
 

 303 7107 ديسمبر، الثالثالجزء  األربعونالمجمد 

االنحدار البسيط لمدى تأثير األضرار والخسائر عمى األضرار التحديد الختبار (: 7)جدول
 البيئية الناتجة عن األلغام ومخمفات الحروب

 المتغيرات
معامالت 
 االنحدار

قيمة 
 بيتا

 R المعنوية قيمة ت
معامل 
 التحديد 

R2 
 المعنوية قيمة ف

األضرار 
 والخسائر

04.709 1.434 4.340 1.111 1.379 1.044 08.843 1.111 

يتضح من الجدول السابق لتحميل االنحدار الخطي البسيط نجد أن قيمة معامل االرتباط 
(R( بين المتغيرين بمغ )1.15( وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية )1.379 )

( لبلنحدار R2(، ومن خبلل نتائج معامل التحديد )1.110وكانت مستوى المعنوية لمعبلقة )
والخسائر عمى األضرار البيئية الناتجة عن األلغام ومخمفات الحروب نجد أن ىناك األضرار 

%( وباختبار معنوية نموذج االنحدار باالعتماد عمى قيمة )ف( التي بمغت 04.4بنسبة )
 ( مما يؤكد عمى معنوية نموذج االنحدار.1.111( بمستوى معنوية )08.84)

( والذي يوضح وجود عبلقة بين Bتم من خبلل النموذج اختبار معنوية معامل االنحدار )
األضرار والخسائر عمى األضرار البيئية الناتجة عن األلغام ومخمفات الحروب وباالعتماد عمى 

( مما يظير معنوية معامل 1.111( بمستوى معنوية )4.340قيمة )ت( والتي بمغت )
 (. Bاالنحدار )

 ة عن األلغام ومخمفات الحروب.يوجد تأثير لئلضرار والخسائر عمى األضرار البيئية الناتج
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 تحميل االنحدار المتعدد:
اختبار االنحدار المتعدد لتأثير كفاءة اإلدارة لمنظومة األعمال المتعمقة باأللغام (: 3)رقمجدول 

 لمحد من األضرار البيئية

 المتغيرات
معامل 
 االنحدار

قيمة ت 
(t) 

مستوى 
 المعنوية

قيمة ف 
(F) 

معامل 
االرتباط 

(R) 

معامل 
التحديد 

(R2) 
 1.111 5.849 04.677 الثابت

6.577 1.391 1.057 

تأثير مشكمة األلغام والوعي بيا عمى 
األضرار البيئية الناتجة عن األلغام 

 ومخمفات الحروب
-1.171 -

1.787 1.779 

تأثير إدارة األعمال المتعمقة باأللغام 
في مشروع مكافحة األلغام المصري 

البيئية الناتجة عن عمى األضرار 
 األلغام ومخمفات الحروب

1.158 1.978 1.331 

تأثير األضرار والخسائر عمى 
األضرار البيئية الناتجة عن األلغام 

 ومخمفات الحروب
1.400 3.797 1.111 

لدراسة تأثير سمبي لؤللغام والذخائر غير المنفجرة والمتروكة من مخمفات الحرب العالمية 
بالصحراء الغربية عمى البيئة الصحراوية وعمى الكائن الحي بشكل كامل تبين من نتائج الثانية 

( بين كفاءة اإلدارة لمنظومة Rتحميل االنحدار المتعدد في الجدول السابق أن معامل االرتباط )
( وىي قيمة دالة إحصائيا 1.391األعمال المتعمقة باأللغام  والحد من األضرار البيئية بمغ )

(، لذا توجد عبلقة ارتباط بين كفاءة اإلدارة لمنظومة األعمال 1.15مستوى معنوية ) عند
 المتعمقة باأللغام  والحد من األضرار البيئية.
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( لبلنحدار في نجد أن ىناك تأثير R2من خبلل نتائج الجدول السابق معامل التحديد )
%( 05.7من األضرار البيئية بنسبة ) كفاءة اإلدارة لمنظومة األعمال المتعمقة باأللغام  والحد

( بمستويات 6.577وباختبار معنوية نموذج االنحدار باالعتماد عمى قيمة )ف( التي بمغت )
 ( مما يؤكد عمى معنوية نموذج االنحدار.1.15معنوية دالة عند )

تم من خبلل النموذج الختبار معنوية معامل االنحدار والذي يوضح وجود عبلقة بين 
إلدارة لمنظومة األعمال المتعمقة باأللغام  والحد من األضرار البيئية واالعتماد عمى قيم كفاءة ا

( مما يظير معنوية معامل االنحدار وبالتالي إمكانية 1.15)ت( بمستويات معنوية دالة عند )
 ر:االعتماد عمى المتغيرات المستقمة لمتنبؤ بالتغير في األضرار البيئية، وكانت معادلة االنحدا

Y1 =14.677+ -0.020 X1 + 0.058X2 + 0.411X3 
لذلك يثبت صحة الفرض : وجود تأثير سمبي لؤللغام والذخائر غير المنفجرة والمتروكة 
من مخمفات الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عمى البيئة الصحراوية وعمى الكائن 

 الحي بشكل كامل.
 

 التوصيات
 :توصيات عمى مستوى مصر (3
نشاء مركز وطني لؤلعمال المتعمقة باأللغام  معتمد تابع لرئاسة مجمس الوزراء عمى أن إ -

كل يشمل األنشطة في كافة المحاور األساسية  إزالة األلغام ومساعدة المصابين واسر 
 محافظات مصر .

 تطبيق المعايير واإلجراءات  الدولية لؤلعمال  المتعمقة باأللغام -
ارة الشؤون االجتماعية ووزارة البيئة  في برامج األعمال المتعمقة مشاركة وزارة الصحة ووز  -

 باأللغام
مشاركة المجمس القومي لحقوق اإلنسان والمجمس  لممعاقين والمجمس القومي لممرأة في  -

 أنشطة األعمال المتعمقة باأللغام 
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ضرورة تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في دعم أنشطة مساعدة الضحايا وبرامج  -
التوعية بمخاطر األلغام بالمحافظات المموثة باأللغام خاصة شمال وجنوب سيناء والبحر 
عادة التأىيل البيئي لممناطق المموثة باأللغام في  الضحايا وبرامج التوعية بمخاطر األلغام وا 
األحمر واإلسماعيمية ومطروح بما يتفق مع المعايير الدولية مع مراعاة البعد البيئي 

  1حتياجات المجتمعات المتضررةومبلئمة ا
أنشاء اتحاد نوعى لمجمعيات العاممة في مجال مكافحة األلغام عمى مستوى مصر بالتعاون  -

 مع المركز الوطني لؤلعمال المتعمقة باأللغام  
إعادة النظر في التشريعات والقوانين والتعديبلت  المنظمة لمحقوق المالية في المعاشات  -

 والمنح واإلعانات الشيرية  المصابين واسر الضحايا 
إعادة النظر في تأىيل المستشفيات والوحدات الصحية بتزويدىا  بأطقم طبية  مؤىمة  -

وخاصة أقسام االستقبال والطوارئ وبمعدات وأجيزة طبية حديثة في مجال إصابات األلغام 
 والعمميات  بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة الستقبال حاالت اإلصابة من حوادث األلغام 

موافقة القوات المسمحة عمى السماح في استقبال حاالت اإلصابة من لممدنيين والعبلج  -
جراء العمميات المعقدة عند اإلصابات بحوادث األلغام خاصة في مح افظة مطروح وذلك وا 

 نظرا الزدياد اإلصابة بسبب اليجرة غير الشرعية  
إعادة النظر في مطالبة مصر لممممكة المتحدة باالعتراف واالعتذار والتعويض عن حقبة  -

  7101االستعمار االنجميزي أسوة بالحالة االيطالية لميبيا في 
األسمحة التقميدية المفرطة الضرر إعادة النظر بشأن التوقيع عمى اتفاقية حظر استعمال  -

نتاج ونقل األلغام  المضادة لئلفراد  والعشوائية األثر  وكذالك اتفاقية حظر استعمال وا 
 وتدميرىا

ضرورة  تبنى جامعة الدول العربية لمقضايا المتعمقة بأثر الحروب  :عمى المستوى العربي-2
لمكافحة األلغام  شاء المركز العربيأنمن خبلل ، عمى المجتمعات العربية في الدول العربية

اإلشكاليات  ية يمثل الكيان العربي الذي يجمعلجامعة الدول العرب تابع ومخمفات الحروب
المعالجات  في ل عمى إيجاد الحمول المناسبةالناتجة عن الحروب والنزاعات اإلقميمية ويعم
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متروكة أثناء واألجسام ال البيئية الناتجة عن مخمفات الحروب واألجسام القابمة لبلنفجار
بسبب ، الوضع العربي الحالي في أمس الحاجة إلى ىذا المركز وبعد الحروب، خاصة

 الخسائر واألضرار الناتجة عن النزاعات والصراعات المختمفة 
 

 المراجع
: المسئولية الدولية لمدول واضعة األلغام في األراضي المصرية (7113أحمد السيد أبو ألوفا)
 القاىرة.، يضة العربيةدار الن
: مشكمة األلغام أبعاد المشكمة في العالم وخصوصيات الحالة (7111أحمد محمود إبراىيم )

 المصرية، مركز األىرام لمدراسات السياسية واإلستراتيجية. 
ورقة معمومات مقدمة في ، ( مصر ومشكمة األلغام7115)المجمس القومي لحقوق اإلنسان

زالة األلغام في الساحل الشمالي الغربي.   المؤتمر العالمي لمتنمية وا 
( : المسؤولية الدولية عن زراعة األلغام في ضوء القانون 7103)إيناس مصطفى محمود 

 اإلنساني جامعة عين شمس كمية الحقوق. 
وتنمية الساحل الشمالي الغربي بوزارة ( : انجاز األمانة التنفيذية إلزالة األلغام 7106)تقارير

 .7106وحتى  نياية   7119التعاون الدولي من 
( : المشكبلت االجتماعية والفيزيقية المرتبطة بألغام العممين 7104خالد عوض عبد الحميد ) 

معيد البحوث والدراسات ، ودور الجيود الرسمية وغير الرسمية في مواجيتيا
 البيئية جامعة عين شمس 

(: األلغام حقول الشيطان، القاىرة، الييئة المصرية 0993)ال غانمبان أحمد سميمان، منشع
 ألعامو لمكتاب.

(  األلغام األرضية والمسؤولية الدولية بين القانون 7100)عثمان عبد الرحمن عبد المطيف
 دراسة مقارنة . الدولي العام والشريعة اإلسبلمية

ييم عمميات إزالة األلغام من جياز األمم المتحدة لعمميات ( : تقرير بعثة تق7111)مارى فاولر
 إزالة األلغام.

جراءات البحث العممي"، الجزء الثاني، المكتب الجامعي (0998محمد عبد الحميد ) : "مناىج وا 
 الحديث، اإلسكندرية.
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ABSTRACT 

The aim of the research is to attempt to present the management 

concept of the mine action system to reduce the environmental damage 

and losses resulting from it and to provide solutions to address it 

The study sample consisted of (114) respondents divided into three 

of the study population. It consisted of 15 natural leaders from the 

council of mayors, sheikhs and wise men and 50 members from the 

sample of the executive leaders represented in the sector leaders. Of 

mine survivors through NGOs in the study area 

The study was based on the social survey in the sample, where the 

social survey used is considered suitable for the analytical descriptive 

study 

The study found several results, most notably the impact and 

relationship between the management efficiency of the mine action 

system and the reduction of environmental damage. The validity of the 

hypothesis is that there is a negative impact of mines and remnants of 

the Second World War in Western Sahara on the desert environment 

and the entire organism 

  



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 310 7107 ديسمبر، الثالثالجزء  األربعونالمجمد 

The study recommends that the Egyptian mine action project be 

upgraded and developed to become a national mine action center in 

Egypt to be responsible for managing key elements of activities and all 

mine action, including clearance and clearance, victim assistance 

programs, victim families, MRE programs, Reviewing international 

conventions and treaties and enacting legislation and laws regulating all 

elements through sub-centers in governorates contaminated with mines, 

unexploded ordnance and explosive remnants of war throughout Egypt. 

 


